
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 127 

 

12.02.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 5 

 
Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів  

(НР № 00293-м від 23.08.2018,  

багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип: «Z ZIK») 

 

За результатами моніторингу багатоканального мовлення (МХ-3)  

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (НР № 00293-м від 23.08.2018),  

за 11.11.2020 (о 23:47) та 12.11.2020 (о 09:43, 11:52 та 12:37) зафіксовано ознаки 

порушення вимог частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію», 

абзаців третього, четвертого, шостого частини другої статті 6, пунктів а), в) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у 

змісті анонсу телемарафону «Реванш соросятні» (хронометражем  

2 хв 33 с), в якому містились висловлювання:  

Голос за кадром: «В Україні американська демократія перетворюється на 

фарс грантоїдів, реванш соросятні і трагедію українського народу». 

Заставка «Печиво демократії».  

Голос за кадром: «Спочатку демократи Вікторія Нуланд та Джеффрі Пайєтт 

роздають печиво на Майдані, а потім там гинуть сотні українців, яких вони 

вивели захищати демократію. Країну на роки поглинає хаос та беззаконня».  

Заставка «Доктор Смерть». 

Голос за кадром: «Нам призначають санітарку Майдану Уляну Супрун 

міністром охорони здоров’я. Громадянка США руйнує українську медицину». 

Заставка «Посіпаки Сороса». 

Голос за кадром: «За нової влади першими посади в Україні отримують 

посіпаки Держдепу: грантоїди та учні Джорджа Сороса – соросята. Посол США 

Марі Йованович радить генеральному прокурору не займати соросят».  

Заставка «Самокат Сороса». 

Голос за кадром: «Сорос призначає свого Прем’єра Олексія Гончарука. Пів 

року той нищить економіку, бреше українцям та катається на самокаті. Тікає в 

Америку і звідти радить запасатися попкорном, обіцяє повернутися, і вони знову 

повертаються».  

Заставка «Зашморг Сороса». 

Голос за кадром: «За американські гранти антикорупціонер Віталій 

Шабунін вже ставить шибениці для українських суддів і погрожує їм розправою. 

Чому соросятам заважають судді та українці, які люблять свою країну, а не 

демократію Сороса. Українці проти легалізації марихуани, азартних ігор та 
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проституції, а соросятня за продаж землі, марихуану, анархію та стерилізацію 

бідних».  

Заставка «Демократія катастрофи». 

Голос за кадром: «Джо Байден переміг, демократи повернулися, і соросята 

вже готують попкорн та шибениці. Попкорн – для себе, а шибениці – для 

українців».   

Заставка «13 листопада, п`ятниця, марафон – порятунок на телеканалі ZIK 

Реванш соросятні». 

Голос за кадром: «Соросятня руйнує наше майбутнє». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 26.11.2020 рішенням  

№ 1467 було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів.   

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/210 від 27.11.2020 

було проведено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, за результатами якої складено АКТ № 202  

від 29.12.2020. 

Під час здійснення перевірки на підставі моніторингу мовлення  

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, за 11.11.2020, 12.11.2020 

уповноваженими особами Національної ради зафіксовано наступне:  

1. ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, у процесі демонстрування 

анонсу телемарафону «Реванш соросятні», було оприлюднено висловлювання, 

що є порушенням вимог абзаців четвертого, шостого частини другої статті 6 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається 

використання телерадіоорганізацій для: закликів до розв’язування агресивної 

війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної 

ворожнечі та ненависті, пропаганди винятковості, зверхності або 

неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності 

до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального 

походження), частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» 

(Інформація не може бути використана для закликів до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і 

свободи людини).   

Зокрема, під час проведення перевірки зафіксовано висловлювання: 

«Реванш соросятні. Соросятня руйнує наше майбутнє». 

Технологічним аспектом розпалення ворожнечі у даному випадку є 

використання телерадіоорганізацією стигматизуючого терміну «соросятня», 

який не має чіткого визначення, проте останнім часом вживається виключно у 

негативній конотації. Термін «соросятня» може використовуватись у розумінні 

людей, які отримали грантове фінансування від Благодійної організації 

міжнародний фонд «Відродження», будь-яких інших фондів, головне, щоб це 

були фонди західних країн, і в цьому сенсі дефініції «соросятня» та «грантоїди» 

є синонімами, тобто особами, які працюють у громадських організаціях та 

залучені до демократичного реформування України. Термін також 
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застосовується і до іноземних громадян, причетність яких до фінансування з 

фондів Джорджа Сороса не завжди є очевидною. Цей термін в Україні останнім 

часом може застосовуватись взагалі до тих людей, які підтримують демократичні 

цінності, притаманні для країн західного світу. Тому термін «соросятня» 

відділився від свого первинного значення, не має прямого стосунку до діяльності 

Джорджа Сороса та його фондів, а для противників демократичного розвитку 

України цей термін став уособленням колективного Заходу, проєвропейської 

України, а «соросятня» перетворилися в уособлення людей, які є носіями 

ідеології демократичного розвитку України незалежно від національності та 

територіальної приналежності.  

Інформація відносно Благодійної організації міжнародний фонд 

«Відродження» міститься у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (датою державної 

реєстрації значиться 05.07.1995), а з відкритих джерел стверджується, що за час 

роботи в Україні було підтримано більше 10 тисяч проєктів, що підтверджує 

залученість великої кількості людей, відносно яких за результатами сприйняття 

таких ворожих висловлювань може проявитися агресія та нетерпимість.    

Під час перевірки враховано, що згідно зі словником української мови в 11 

томах (Том 8, 1977. – Стор. 756) термін «розпалювати» визначається наступним 

чином: викликати в кого-небудь стан нервового збудження, посилювати  

у кого-небудь якісь почуття, настрої, бажання і т. ін.  

Словник української мови в 11 томах (Том 1, 1970. – Стор. 740) визначає 

«ворожне́чу» як відносини й дії між ким-небудь, пройняті ненавистю, 

недоброзичливістю. 

Відповідно до словника української мови в 11 томах (Том 5, 1974. – Стор. 

356) термін «неповноці́нний» визначається як позбавлений багатьох позитивних 

ознак. 

Стигматизуючий та дискримінаційний термін «соросятня», який 

використовує ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, без роз’яснення його 

значення для аудиторії є спробою пропаганди насильства, жорстокості, 

неповноцінності осіб за ознаками їх ідеології, належності до тієї чи іншої нації 

або раси, підбурювання та розпалювання ворожнечі по відношенню до 

невизначеного кола як українців, так і іноземних громадян за ознакою їх 

причетності до ідеології та політичних переконань, сповідування принципів та 

політичних поглядів демократичного шляху розвитку України. Вказана вище 

заява, висловлена у публічний спосіб, може бути сприйнята аудиторією 

телеканалу як заклик до агресії проти частини українського суспільства та 

іноземних громадян.   

Висловлювання «На Майдані гинуть сотні українців, яких вони (Вікторія 

Нуланд (офіційна представниця Державного департаменту США) та Джеффрі 

Пайєтт (Надзвичайний і повноважний посол США в Україні) вивели захищати 

демократію», «громадянка США (Уляна Супрун) руйнує українську медицину», 

«соросятам заважають судді та українці, які люблять свою країну, а не 

демократію Сороса», «соросятня руйнує наше майбутнє»,  «соросята вже 

готують попкорн та шибениці. Попкорн для себе, а шибениці для українців»,  
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«в Україні американська демократія перетворюється на фарс грантоїдів, реванш 

соросятні і трагедію українського народу» мають ознаки прихованого заклику 

глядача до розпалення ворожнечі по відношенню до невизначеної соціальної 

категорії «соросятня», до осіб за ознаками приналежності до громадянства США 

(приватних та посадових осіб), щодо яких телерадіокомпанія формує поведінку 

адресату мовлення, використовуючи методи мовленнєвого маніпулювання 

свідомістю, впливу на психіку глядача. Відбувається спроба сформувати у 

глядача бажання діяти або відчуття необхідності дій проти вказаних категорій та 

осіб за ознаками приналежності до цих категорій, підбурюючи та розпалюючи 

до них відчуття ненависті за те, що саме вони, на думку керівництва 

телерадіоорганізації, винні у трагедіях українського народу, починаючи  

з 2014 року.   

Висловлювання «Джо Байден переміг, демократи повернулися, і соросята 

вже готують попкорн та шибениці. Попкорн – для себе, а шибениці – для 

українців» є фактичним твердженням про криміналізацію соціальної групи 

«соросята» та наявності сформованого групою осіб та окремих представників 

цієї групи (Віталій Шабунін) умисного плану здійснити замах на життя людей за 

ознаками їх приналежності до української національності. Подібні заяви 

української загальнонаціональної телерадіокомпанії можуть бути розглянуті як 

підбурювання до певних негативній дій насильницького характеру та такі, що 

створюють, викликають відчуття неприязні, ворожнечі до певної категорії людей 

або до окремих представників цих категорій. Телеканал, виготовляючи та 

поширюючи подібні висловлювання, має враховувати загальну напружену 

обстановку в Україні, пов’язану з багатьма викликами, які загрожують 

існуванню країни, те, що деякі повідомлення можуть створювати додаткову 

напругу в суспільстві, створювати провокації та прецеденти насилля серед 

населення України, а також формування негативного образу партнерів та 

союзників України у боротьбі з агресією Російської Федерації, наслідком чого 

може бути створена ситуація, яка загрожуватиме національній безпеці та 

територіальній цілісності України.   

Висловлювання «фарс грантоїдів», «реванш соросятні», «трагедія 

українського народу», «на Майдані гинуть сотні українців, яких вони вивели 

захищати демократію», «країну на роки поглинає хаос та беззаконня», 

«громадянка США руйнує українську медицину», «посади в Україні отримують 

посіпаки Держдепу: грантоїди та учні Джорджа Сороса – соросята», «Сорос 

призначає свого Прем’єра Олексія Гончарука», «Віталій Шабунін вже ставить 

шибениці для українських суддів і погрожує їм розправою. Чому соросятам 

заважають судді та українці, які люблять свою країну, а не демократію Сороса», 

«демократи повернулися, і соросята вже готують попкорн та шибениці. Попкорн 

для себе, а шибениці для українців», «Соросятня руйнує наше майбутнє» є 

емоційними, непідтвердженими судженнями без фактажу та доказів, які можна 

розцінювати як залякування аудиторії та/або як політичні гасла. Мета поширення 

вказаних висловлювань полягає у намірах персоніфікувати загрозу, спробі 

показати лице ворога, якого необхідно боятися і всі проблеми списувати на 

нього. Джордж Сорос, прихильники  ідеології демократичного суспільства та 
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західні країни загалом, їх офіційні посадові особи та представники є для цього 

зручними об’єктами. Якщо засоби масової інформації використовують заклики, 

спрямовані на розпал ворожнечі, суть яких полягає у тому, що суспільству 

вказуються люди, політики, громадські діячі чи організації, які мають наміри 

«знищити країну», її громадян, захопити владу у цій країні, це створює суспільні 

настрої, які можуть радикалізуватись залежно від політичного контексту. Навіть 

боротьбу за права людини, проти корупції, за виконання вимог закону подають 

як ворожі дії з небезпечними намірами, спрямованими у даному випадку проти 

українського народу.  

У випадку трансляції анонсу телемарафону «Реванш соросятні» наявним є 

приклад прихованого заклику, який шляхом використання агресивної лексики, 

залякування, маніпуляції та поширення упередженої, необ’єктивної інформації 

має намір створити негативний образ певних соціальних груп та їх окремих 

представників за ідеологічними та національними ознаками з метою сформувати 

у глядачів бажання або відчуття необхідності протидіяти визначеним категоріям, 

підбурення тих, хто сприймає інформацію, до конфліктної поведінки. Головною 

особливістю даного випадку є те, що джерелом конфліктності виступає 

безпосередньо ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, оскільки саме 

телерадіоорганізація виступає автором та виробником наведеного анонсу.     

2. В ефірі ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, у ході трансляції 

телемарафону «Реванш соросятні» було поширено інформацію з порушенням 

вимог пункту в) частини першої статті 59 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення» через те, що не було дотримано обов’язку 

поширювати об’єктивну інформацію. 

Словник української мови в 11 томах (Том 5, 1974. – Стор. 496) надає 

визначення слову «об'єктивний» як позбавлений упередження і суб'єктивного 

ставлення; безсторонній, неупереджений. Об’єктивність є тією властивістю 

інформації, що характеризує її якість, незалежність від чиєїсь думки чи 

свідомості, а також від методів отримання. 

Під час здійснення уповноваженими особами Національної ради своїх 

обов’язків, зокрема, встановлено наступне. 

Твердження «Нам призначають санітарку Майдану Уляну Супрун 

міністром охорони здоров’я» не відповідає дійсності, адже відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України № 550-р на Супрун Уляну Надію 

покладено тимчасово з 1 серпня 2016 виконання обов'язків Міністра охорони 

здоров'я України. Даний факт унеможливлює спробу поєднати призначення 

Супрун Уляни Надії на посаду виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я 

України із зовнішнім впливом на таке рішення. 

Судження «Сорос призначає свого Прем’єра Олексія Гончарука»  

є спекулятивним та неправдивим, адже Гончарука Олексія Валерійовича було 

призначено на посаду Прем'єр-міністра України Постановою Верховної Ради 

України «Про призначення Гончарука О.В. Прем'єр-міністром України» № 7-IX  

від 29 серпня 2019 року, що виключає зовнішній фактор під час даного 

призначення та полягає виключно у реалізації повноважень Верховною Радою 

України.  
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Припущення «Спочатку демократи Вікторія Нуланд та Джеффрі Пайєтт 

роздають печиво на Майдані, а потім там гинуть сотні українців, яких вони 

вивели захищати демократію» є вибірковим, упередженим та негативним. 

Спростуванням даного висловлювання є, зокрема: 

- Указ Президента України «Про День Гідності та Свободи» № 872/2014  

від 13 листопада 2014 року, що був установлений з метою утвердження в Україні 

ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх 

поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI 

століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які 

восени 2004 року та у листопаді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист 

демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних 

інтересів нашої держави та її європейського вибору;   

- Указ Президента України «Про вшанування подвигу учасників Революції 

гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» № 69/2015 від 11 лютого 

2015 року, який був виданий з метою увічнення великої людської, громадянської 

і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки 

яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв 

Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 

року - лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права  

і свободи людини, європейське майбутнє України. 

Висловлювання є емоційно негативно забарвленими, вибірковими, 

однобічними.  

3. Під час здійснення перевірки не було підтверджено наявність у діях  

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, ознак порушень абзацу третього 

частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»  

в частині заборони використання телерадіоорганізацій для закликів до 

насильницької зміни конституційного ладу України. 

У випадку трансляції телемарафону «Реванш соросятні», що є продуктом 

власного виробництва ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, зафіксовано 

відсутність спонукального компоненту заклику та висловлювань, навіть 

неоднозначних, що мають ознаки закликів до насильницької зміни 

конституційного ладу України. 

Анонс телемарафону «Реванш соросятні», що є продуктом власного 

виробництва ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, який було 

виготовлено та розміщено в ефірі ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, 

заздалегідь до запланованої трансляції телемарафону. Трансляція анонсу 

відбувалась у часових відрізках, доступних для значної кількості аудиторії,  

у такій кількості протягом доби: 11 листопада 2020 року - 1 трансляція,  

12 листопада 2020 року - 3 трансляції. До того ж програму телеканалу має 

можливість дивитись більшість населення України, яке має доступ до цифрового 

телебачення України. 

Відповідно до додатка 4 до ліцензії на мовлення НР № 00293-м  

від 23.08.2018 ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, формат 

телерадіокомпанії визначено як інформаційно-аналітичний. 
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Згідно з пунктом 6.6 розділу ІІІ Редакційного статуту ТОВ «ТРК «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, серед основних принципів інформаційної діяльності 

товариства значиться, зокрема правдивість і точність, безсторонність і 

багатоманітність думок, редакційна чесність і незалежність. Відтак, телеглядач 

очікує від програм ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, отримання 

достовірної, збалансованої, точної та неупередженої інформації, чого не було 

дотримано під час трансляції анонсу телемарафону «Реванш соросятні».  

Під час здійснення перевірки було враховано, що, висвітлюючи питання 

впливу Джорджа Сороса та нібито пов’язаних з ним осіб, ліцензіатом ТОВ «ТРК 

«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, не було дотримано вимог Етичного кодексу 

українського журналіста, зокрема пункту 6 (Повага до права громадськості на 

повну та об’єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов’язком 

журналіста), пункту 10 (Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став 

об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Так 

само мають бути подані оцінки незалежних експертів), вимог стосовно  

недопущення використання телерадіоорганізації для поширення інформації, яка 

порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь 

і гідність особи. 

Враховуючи зазначене, керівник телерадіоорганізації або уповноважена 

ним особа, яка дає дозвіл на випуск телерадіопередач чи програм і несе особисту 

відповідальність за їх зміст та якість, мали всі можливості для ознайомлення, 

усвідомлення та оцінки змісту анонсу телемарафону, адже враховуючи покриття 

території та населення України, рівень негативного впливу на аудиторію 

телеканалу може бути максимально можливим. 

Додатково встановлено, що пунктом 3 рішення Національної ради  

від 26.11.2020 № 1467 ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, зобов’язано 

у термін до 17.12.2020 надати Національній раді шляхом надсилання на адресу:  

вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та матеріали, необхідні для 

проведення перевірки, зокрема, завірену керівником копію сітки мовлення за 

11.11.2020 та 12.11.2020 із розподілом передач відповідно до програмної 

концепції мовлення. Станом на 29.12.2020 зазначених документів надано  

не було.       

Окрім того, пунктом 4 рішення Національної ради від 26.11.2020  

№ 1467 ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, рекомендовано у термін 

до 17.12.2020 надати Національній раді письмові пояснення, а також матеріали 

та документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телерадіокомпанії. 

Станом на 29.12.2020 таких письмових пояснень ТОВ «ТРК «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, не надано.  

Відтак, трансляція ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, окремих 

висловлювань свідчить про наявність в ефірі закликів до розв’язування 

агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті, пропаганди винятковості, зверхності або 

неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності 

до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального 

походження і є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» згідно з 
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частиною восьмою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Національна рада може прийняти рішення про стягнення штрафу в зазначених 

у цій частині розмірах, незалежно від застосування до порушника санкцій у 

вигляді попередження, виключно в разі вчинення таких порушень: 

телерадіоорганізаціями – 25 відсотків розміру ліцензійного збору за: заклики до 

розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, пропаганду 

винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних 

переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або 

майнового стану, соціального походження). 

Розглянувши Акт № 202 від 29.12.2020 позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, керуючись абзацами четвертим, 

шостим частини другої статті 6, пунктами а), в) частини першої статті 59, 

частиною першої статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, шостою  

та восьмою статті 72, частинами першою та другою статті 73,  

частиною першою статті 74, частинами першою, другою та третьою статті 75 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», частиною першою статті 28 

Закону України «Про інформацію», статтею 13 та частиною другою статті 24 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення  

і радіомовлення», Національна рада   

 

ВИРІШИЛА:  

1. Визнати порушення ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, 

частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію», абзаців четвертого, 

шостого частини другої статті 6, пунктів а), в) частини першої статті 59  

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, НР № 00293-м  

від 23.08.2018, оголосити попередження. 

3. Визнати наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її 

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті, пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за 

ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації 

або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження, які були 

поширені в ефірі ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів.  

4. Керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України 

 «Про телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «ТРК «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, санкцію «стягнення штрафу» у розмірі, 

розрахованому від розміру ліцензійного збору, нарахованого ліцензіату за 

видачу ліцензії, не враховуючи умов (зменшення/збільшення), згідно з додатком 

до рішення (розраховано управлінням фінансової та бухгалтерської служби):   

25 % (341 067,50 грн (триста сорок одна тисяча шістдесят сім гривень 50 

копійок)) – за вчинення порушень, передбачених частиною восьмою  

статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (заклики до 

розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, пропаганду 
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винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних 

переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або 

майнового стану, соціального походження).  

5. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України 

 «Про телебачення і радіомовлення» ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ»,  

м. Львів, у тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною радою про 

прийняте рішення щодо стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету 

України штраф у розмірі (341 067,50 грн (триста сорок одна тисяча шістдесят сім 

гривень 50 копійок)). Реквізити до оплати: одержувач ГУК  

у м. Києві/Шевченківський р-н, код ЗКПО 37993783, рахунок 

UA758999980313000056000026011 в Казначействі України (ЕАП) у м. Києві, 

МФО 899998 Поле " Призначення платежу":   +;2659;101; ; ; ; ; ; Призначення 

платежу: сплата штрафу згідно з рішенням Національної ради від 12.02.2021  

№ 127, без ПДВ. 

6. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, 

протягом місяця з дня прийняття цього рішення привести свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом 

цього рішення Національна рада може застосувати до ліцензіата санкції, 

передбачені чинним законодавством України.   

7. Розпорядження про усунення порушень та сплату штрафу, копію цього 

рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів.  

8. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРК «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів.  

9. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


